1. Účel projektu
Z důvodu nízké účinnosti starého systému sekundárního odsávání prachu z konvertorů v TŽ a
po příslibu vedení MŽP ČR poskytnout dotací ve výši až 90%, rozhodly se Třinecké železárny vypsat
počátkem r. 2012 veřejné VŘ na generálního dodavatelé nového systému Sekundárního odprášení haly
KKO.
Účelem nového systému Sekundárního odprášení haly KKO bylo snížení úniku tuhých
znečišťujících látek do ovzduší z provozu kyslíkové konvertorové ocelárny (KKO). Stavba řešila
výstavbu kompletní nové filtrační stanice (tj. filtr, ventilátorová stanice, komín, odsávací potrubí,
odsun prachu) o kapacitě více než 2,2 mil. m3/h teplé vzdušniny, což by zajistilo jednak náhradu
stávajícího sekundárního odprášení konvertorů K1 a K2, tak i odprášení dalších exponovaných
prostorů provozu KKO, které v současné době buď nebyly odsávány (výšková část haly KKO nad
konvertory, havarijní přelévání surového železa, odpich oceli z konvertorů) a nebo měly nahradit
některé stávající méně výkonné odsávací a filtrační zařízení (filtrační stanici haly přelévání surového
železa a filtrační stanici chemického ohřevu IR-UT).

Obr.1 - konvertor 2 před rekonstrukci
V průběhu roku 2012 bylo vyhodnoceno veřejné výběrové řízení, když nakonec byl vybrán za
generálního dodavatele Třinecký Inženýring, a.s., který připravil nabídku ve spolupráci se společností
PRIMETALS (dříve Siemens VAI) a byla zahájena předprojektová příprava. V dubnu 2013 byla
podepsána dohoda o zpracování projektové dokumentace s tím, že se vyčká na schválení dotace
orgány EU. Dokumentace samotné technologie byla zpracována firmou PRIMETALS a její českou
pobočkou 2 stupňově. 1. stupeň- Basic Engineering byl schválen v červnu 2013 a 2. stupeň – Detail
Engineering – byl postupně vyskladňován od Srpna 2013 až do poloviny roku 2014.

Společně s dokumentaci technologického zařízení byla subdodavatelem TI – Hutním Projektem
– Ostrava – zpracovávána realizační dokumentace navazujících projektů – zejména stavebních základů
a Ocelových konstrukcí, úprav haly KKO. I tato dokumentace byla postupně vyskladňována podle
harmonogramu realizace od Srpna 2013 až do 3. kvartálu 2014.
Schválení dotace orgány EU proběhlo v červenci 2013 a krátce na to bylo předáno TI staveniště
k realizaci.
2. Navržené technické řešení
Plyny s obsahem prachu jsou zachycovány odtahovými zákryty odprášení konstruovanými tak,
aby umožňovaly maximální účinnost sání. Odtahové potrubí sázecího pole je osazeno statickými
chladiči, které chrání filtr před jeho poškozením vysokou teplotou plynu. Objem sání je pro každé místo
odsávání regulován elektricky poháněnou regulační klapkou, která reguluje množství odsávané
vzdušniny podle právě probíhajícího technologického procesu na základě předem nastavených
žádaných hodnot.
Ve filtru vyčištěný plyn je dopravován prostřednictvím potrubí pro čistý plyn do odtahového
komínu a poté vypouštěn do ovzduší. Potřebný sací výkon zajišťují dva radiální ventilátory s dvojitým
nasáváním. Pro snížení hlučnosti jsou ventilátory a potrubí pro vyčištěný plyn opatřeny izolací. Pro další
snížení hlučnosti je v patě komínu instalován také tlumič hluku.
Nově vybudované sekundárního odprášení pracuje nezávisle na primárním stupni odsávání
konvertorů. Tím se výrazně zvyšuje účinnost odprášení v hale KKO. Současně se zvyšuje i účinnost
primárního odsávání konvertorů, který zůstal principiálně beze změn, ale nebude nutné jeho přepínání
do režimu odsávání sekundárních emisí při sázení šrotu a surového železa. Z tohoto důvodu jsou
upraveny stávající technologické postupy, a to zejména řízení rychlosti nalévání surového železa do
konvertoru.
Zvolená koncepce filtrační stanice sekundárního odprášení (odprášení pomocí látkového filtru)
byla již dříve vyzkoušena na zařízeních v hutích v zahraničí. Navrhované provozní parametry, zejména
množství prachu ve vyčištěné vzdušině, slibovaly jejich podstatné snížení pod povolené emisní limity v
EU. Toto se potvrdilo po zprovoznění zařízení, kdy emisní limity jsou hluboko pod garantovanými
parametry.

Obr. 2 – 3D model sekundárního odprášení

3. Fáze realizace
3.1 Stavební práce a Výstavba plošin
Požadavkem Třineckých železáren bylo, aby stavební práce a výstavba obou plošin proběhla za
plného provozu hutě s minimem odstávek. Tedy ve velmi obtížných a stísněných podmínkách,
v kolejišti železniční vlečky, kdy probíhala trvale přísun a odsun materiálu do a z hutě. Navíc vzhledem
k napjatému termínu realizace musela montáž plošin proběhnout v zimním období, proto konstrukce
plošin byla uzpůsobena tomu, aby je bylo možno rychle vztyčit i za těchto podmínek.
V první fázi (VIII.2013 – III.2014) realizace stavebních prací, které prováděly firmy PST Zlín, CSK
Invest a TopGeo, bylo provedeno vytýčení všech podzemních sítí a příprava na nové přeložky vody,
kanalizace a kabelových tras. Následně se začalo s vrtáním a postupným betonováním pilot.
Železobetonové vyztužené piloty o průměru 0,900 a 1,200m, délky až 14m, byly včetně patek
dokončeny do konce prosince 2013. Jejich celkový počet se pohybuje na hranici 100 ks.

Obr.3 – Staveniště – piloty v prostoru kolejiště
Ve stejné době byla zahájena výroba OK plošiny filtru firmou MOSTOSTAL Zabrze, tak aby od
Listopadu 2013 bylo zahájeno vztyčování ocelové konstrukce plošiny Filtru a tato byla připravena pro
montáž další technologie od půle Ledna 2014.

Obr. 4 – Plošina filtru před dokončením
Souběžně s montáži plošiny filtru (tj. od XI.21013) firma Strojírny a Stavby vyráběla OK plošiny
ventilátorové stanice, jejíž montáži byly pověřeny Hutní Montáže – Ostrava. Montáž druhé plošiny
byla zahájena v Lednu 2014 a byla připravena pro montáž další technologie v březnu 2014.

Obr. 5 – Plošina ventilátorů během výstavby
Celková hmotnost obou plošin je cca 750t. Protože Obě plošiny jsou vzájemně propojené a
umístěné ve výšce + 9,0 m. Na první je uložen filtr, silo a schodišťová věž pro přístup k částem filtru. Na
druhé plošině se nacházejí ventilátory, komín, potrubí a budova elektro rozvodny. Podlaha plošin je
tvořena slzičkovým plechem a žárově pozinkovaným roštem.

4.2 Výroba a montáž tg. Zařízení vně objektu KKO
Výrobu Filtru svěřil Třinecký Inženýring firmě Primetals, která kromě filtru dodala i další strojní
zařízení jako ventilátory, klapy, dopravníky prachu v celkovém objemu cca 1000t. Firma zahájila
dodávky od I.2014 a poslední část – ventilátor byla dodána na počátku VI.2014.
Výrobu dalších části tg. Zařízení v celkovém objemu cca 2 000t jako např. potrubí, odsávací
zákryty a pomocné OK, objednal TI u Strojíren a staveb a u Mostostalu. Dodávky byly naplánovány
podle postupu montážních prací, přičemž tyto dodávky byly naváženy na stavbu od III.2014 do
VIII.2015. Vzhledem k minimálnímu prostoru v okolí KKO, TI uskladnilo veškerý dodaný materiál
v pronajatých „polních skladech TŽ“, odkud byl do prostoru stavby vyvážen žel. Dopravou TŽ.
Montáže technologie na plošinách byly zahájeny v I.2014 (Filtr) resp. IV.2014 (Ventilátory a
komín). Montáž tg. Zařízení na plošinách byla v hrubých rysech dokončena v VII.2014. Během těchto
měsíců byly vybudovány na plošinách jednotlivé provozní celky včetně technologií. Finální podobu
dostalo také venkovní opláštění filtru.
4.2.1. Látkový rukávcový filtr s pulsním oklepem
Vlastní filtrační jednotka je tvořena 20 komorovým rukávcovým filtrem. Prach z 6800 rukávců
je sklepáván pulsním čistěním pomocí stlačeného vzduchu do spodní části filtru, ze které je dopravován
přes podavače dopravníky do zásobníku prachu, umístěného na plošině filtrační stanice (prach kat. O),
resp. do krytého bikranového zásobníku, umístěného na úrovni terénu (prach kat. N). Z důvodu
předpokládaného rozdělení odprašků na odpad kategorie „O“ a „N“ je vlastní filtr rozdělen na dvě
funkční části, pro které bylo provedeno samostatné přívodní potrubí:
Skupina 1 (16 sekcí) je určena pro odprášení:
•
konvertorů K1 a K2 (sázecí strana, strana odpichu oceli)
•
výškové část haly KKO nad konvertory ve dvou výškových úrovních (+36,0 m a +60,0 m)
•
přelévání surového železa z pojízdných mísičů do pánví v hale přelévání surového železa
•
prostoru nouzového přelévání surového železa z pojízdných mísičů do pánví
•
pracoviště homogenizace a chemického ohřevu IR-UT
•
pracoviště nastřelování drátu RH1
•
pracoviště opravy trysek.
Skupina 2 (4 sekce) je určena pro odprášení:
•
2 stanice odsíření a stahování strusky.
Skříň filtru je tvořena ocelovou konstrukcí s vyztuženými stěnami, rozdělená na jednotlivé
sekce. Znečištěná vzdušina je přiváděna přívodním kanálem do jednotlivých sekcí, kde se ze vzdušiny
uvolní těžší částice a spadnou do zásobníku prachu. Lehčí částice jsou unášeny proudem vzdušiny
vzhůru k filtračním rukávcům. Rukávce jsou z polyesterové prošívané plsti se speciální povrchovou
úpravou. Znečištěná vzdušina prochází rukávci směrem dovnitř. Výztužná klec zabraňuje zborcení
rukávce v průběhu filtrace. Prach je zachycován na povrchu rukávce a tvoří další filtrační vrstvu, který
chrání rukávec proti opotřebení a zlepšuje jeho filtrační schopnost. S narůstající tloušťkou vrstvy
prachu roste tlakový spád na filtrační vrstvě. Pro zabránění nadměrného nárůstu tlakového spádu jsou
rukávce periodicky čištěny impulsy stlačeného vzduchu na vnitřní stranu rukávce. Tlakové pulsy
stlačeného vzduchu odstraňují z povrchu rukávce prachový koláč a ten padá do zásobníku prachu.
Sklon stěn zásobníků odsátého prachu je dostatečný na to, aby umožňoval volné proudění
odloučeného prachu do spodní výpusti. Interval mezi čištěním je nastavitelný a závisí hlavně na obsahu
prachu ve vzdušině. Vyčištěná vzdušina proudí přes rukávce nahoru a je vedena do potrubí vyčištěné

vzdušiny. Ve vrchní části filtru je umístěn přístřešek, ze kterého je volný přístup k hlavní technologii
filtru.
Firma Mostostal montovala postupně Filtr a potrubí špinavé vzdušniny od ledna 2014 do
června 2014.

Obr. 6 – Filtr těsně před dokončením opláštění
Jedna z nejobtížnější části montáže byla instalace 60i tunové části předlohy špinavé vzdušniny
o rozměrech cca 6,0x7,0x40,0m. Tuto operaci musel TI společně s Mostostalem zvládnout během
10hodinové odstávky obou konvertorů. V prostoru struskových mís byl rozložen mobilní jeřáb
s nosnosti 750t v ČR (firma Jeřáby Novotný - Přerov). Dříve předmontovaná předloha byla přesunuta
pomoci 2 šrotových jeřábů do dosahu jeřábu a následně vyzdvižena a usazena na dříve postavené
nosné OK. Následovalo složení mobilního jeřábu. Obdobná operace, avšak „pouze“ s 40 tunovými
částmi předlohy, proběhla ještě i v září 2014.

Obr. 6,7,8 – Zdvihání hlavní předlohy – 60t
4.2.2 Ventilátorová stanice
Ventilátorová stanice, umístěna za filtrem na ventilátorové plošině odsává vyčištěnou vzdušinu
z filtru, a dále ji vytlačuje do komínu a do atmosféry. Vzdušina, odsávaná z jednotlivých odsávacích uzlů
je po vyčištění ve filtru nasávána předlohou sacího potrubí do dvou paralelně pracujících odstředivých
radiálních ventilátorů s dvojitým axiálním sáním, každý s jmenovitým příkonem 3,6 MW. Maximální
průtok je dosahován souběžným provozem těchto ventilátorů. V závislosti na probíhajících procesech
v odsávaných technologických zařízení řídicí systém automaticky reguluje množství odsávané vzdušiny,
tak aby efekt odsávání byl co možná nejvyšší a zároveň energetická účinnost co možná nejvyšší. Při
odsávání menšího provozního množství se výkon elektromotorů ventilátorů snižuje pomocí
frekvenčních měničů a tím se dosahuje potřebných odsávaných hodnot.
V případě výpadku jednoho ventilátoru je zbývající schopen vyvinout odpovídající sací výkon,
takže provoz ocelárny nemusí být přerušen, ale musí být omezen souběh některých provozních

agregátů. V tomto případě má prioritu režim sázení šrotu a nalévání surového železa a druhou prioritu
zařízení sekundární metalurgie.
Pro zamezení přenášení vibrací z ventilátoru a motoru na ocelovou konstrukci je každý
ventilátor individuálně uložen na nosnou plošinu ventilátorové stanice přes základový betonový blok,
jehož pružinové uložení je naladěné na podkritické chvění. Celý prostor ventilátorové stanice je
opláštěn zvukovou izolací sendvičového typu, uchycenou do ocelové konstrukce, tak aby hlučnost
nepřesáhla 80dB(A). Rovněž potrubí za filtrem a komín byly zvukově izolovány, tak aby hluková zátěž
okolí byla minimalizována. V komínu je navíc instalován hlukový tlumič.
Před montáži ventilátorů proběhla betonáž základů pod ventilátory, které prováděly Strojírny
a Stavby. Následovalo vyzvednutí betonových „špalků“, každý o hmotnosti cca 300t, a uložení na
antivibrační pružící a tlumící jednotky.

Obr. 9,10 – Betonové špalky a instalace oběžného kola ventilátoru
Montáž zařízení na tzv. „čisté straně“ objednal TI u Hutních Montáží – Ostrava. Jednalo se o
instalaci 3,6MW ventilátorů souběžně s instalaci komína a dalších objektů pomoci Derickového jeřábu
a těžkého mobilního jeřábu 350t. Vzhledem k velikosti komína (průměr cca 7,5m) a potrubí čisté
vzdušniny (krabice cca 7,0x8,0m) byla podobně jako u plošin zvolena konstrukce se šroubovanými
montážními spoji a to zejména z důvodu neexistence vhodné předmontážní plochy. A trvalého provozu
kamiónové a železniční dopravy.
Od června 2014 byla zahájena montáž Elektro, MaR a ASŘ firmou ELSTO a Autel Montáže,
přičemž
zařízení
filtru
a
ventilátorové
stanice
bylo
oživeno
26.8.2014.

Obr.11 Rekonstrukce VN rozvodny KKO

Obr.12 Filtr a ventilátorová stanice před zprovozňováním
4.3 Postupné připojování jednotlivých uzlů
Práce na potrubních rozvodech sloužících k připojení jednotlivých uzlů zahájil Mostostal již
v Březnu 2014 a postupně předmontovával jednotlivá potrubí v místech, kde tomu nebránila stávající
stará technologie. Prvními připojenými odprašovanými uzly byly stanice odsíření č.1 a č.2 a to na konci
Srpna 2014. Na těchto stanicích proběhlo odzkoušení základních funkcí ventilátorů a filtru. Úspěšným
odzkoušením základních funkcí těchto agregátů byl zahájen „souboj s časem“, kdy připojení
s jednotlivých uzlů probíhalo v předem plánovaných odstávkách KKO. Do doby příslušné odstávky však
musely být provedeny všechny předmontážní práce, ale taky demontáže, úpravy a zesílení OK haly
KKO. Nejsložitější a časově nejnáročnější část montáže bylo připojení uzlu konvertoru K1, která
proběhla od poloviny září do poloviny října 2014 v rámci prodloužené SO K1 a při 5i denním soustání
K2.

Obr.13 Konvertor 1 – první tavba

Další uzly - IR-UT, Dílna vypalování rysek- byly připojeny v Listopadu 2014, když ještě před tím
byl demontován starý 6i-komorový filtr. V únoru 2015 po demolici starého 10komorového filtru byly
připojeny uzly Argon 1, Argon 2, Přelévací stanice č. 1 . V dubnu téhož roku Přelévací stanice 2, v červnu
nastřelování drátu u RH1 a v Září 2015 v rámci SO K2 byl připojen Konvertor 2. Práce na K2 byly
komplikovány souběžnou rekonstrukcí Plynočistírny K2, kdy jen na této rekonstrukci bylo na denní
směně více než 100 dělníků montážních organizací.

Obr.14,15,16 Posilovací ventilátor, zákryt na Ar1, zákryt Nastřelování drátu

Za zmínku stojí i postupné připojování odsávacích zákrytů umístěných na střeše haly KKO ve
výškách +36 a +60m. Práce probíhaly postupně. Jakmile firmy Kohut s.r.o. a Betochem zesílily střechu
haly KKO, nastoupil Mostostal, který instaloval potrubní rozvod a následně zákryty. Po instalaci zákrytu
se pak dříve jmenované firmy vrátily, aby dokončily střechu. Tyto práce byly zahájeny v XI.2014 a
poslední zákryt byl připojen na konci VIII.2015

Obr.16, 17 Instalace zákrytu na +36m, Konvertor 2 – první tavba

Obr. 17 Stav „před“ a „po“ připojení konvertoru č. 2

5. Následný provoz
Celý systém odprášení byl zprovozněn 30.10.2015, přičemž komplexní zkoušky na poslední
části probíhaly od 7.10.2015. Poslední garanční zkoušky byly ukončeny v XI.2015 s tím, že uvedení
zařízení do trvalého provozu je plánováno na jaro 2016. Měřením garantovaných parametrů (provedla
akreditovaná zkušebna TESO - Ostrava) bylo prokázány tyto garantované parametry:
-

Množství prachu vypouštěného z komína méně než 10mg/Nm3
Max. hlučnost ve vzdálenosti 1m od budovy ventilátorovny menší než 80dB(A)
Max. hlučnost ve vzdálenosti 1m od koruny komína menší než 80dB(A)

Množství zachyceného prachu se postupně zvyšovalo podle potupu připojování jednotlivých
uzlů – viz taky následující graf.
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6. Závěr
Realizace takto komplikované stavby, jejíž rozpočet byl cca 900 000 000 Kč, vyžadovalo širokou
síť subdodavatelů, kterých bylo více než 100. Mezi subdodavateli byly jak regionální firmy z Třince a
jeho okolí, tak rovněž společnosti ze zbylých částí České republiky a samozřejmě také ze zahraničí.
Subdodavateli projektové dokumentace byli Primetals (Siemens VAI), Primetals CZ (Siemens CZ Ostrava) a Hutní projekt Ostrava. Stavební práce probíhaly pod taktovkou firem PST Zlín, CSK Invest a
Strojírny a Stavby Třinec. Dodávku strojního zařízení měla na starost rakouská firma Primetals (Siemens
VAI). Dodavateli ocelových konstrukcí a potrubí byly Strojírny a stavby Třinec a polská firma Mostostal
Zabrze, která byla rovněž hlavní montážní firmou společně s Hutními Montážemi Ostrava. Zvukové
izolace ventilátoru, komína a potrubí za filtrem prováděla firma Termostav-Mráz.
Většina prací byla prováděna za trvalého provozu KKO ve ztížených provozních podmínkách.
Práce ve stísněných prostorách v těsné blízkosti kolejiště, kde probíhá doprava materiálu do a z hutě,
nedostatečné plochy pro předmontážní přípravu a skladování materiálu, vysoká míra prašnosti na
staveništi; toto jsou jedny z největších problémů, kterými byl komplikován průběh stavby. Na denním
pořádku byla proto úzká spolupráce mezi Třineckým Inženýringem, jeho subzhotoviteli a pracovníky
jednotlivých provozů KKO. Montáž jednotlivých technologických celků byla precizně naplánována a
provedena během plánovaných odstávek části provozu KKO. Organizace a provedení takto náročných
prací v omezeném čase vyžadovalo enormní snahu a bezchybnou koordinaci všech zúčastněných stran.

Obr.18 Momentka po zprovoznění zařízení

